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Beste ouders / verzorgers, 

Vanaf maandag 7 oktober 2019 tot en met vrijdag 
15 november 2019 werken wij aan het nieuwe 
thema:  

“SPROOKJES” 

Kinderen leren veel van sprookjes (troost, hoop, 
zelfinzicht). 
 
 
 
 
Onderstaande woorden/zinnen komen tijdens het thema aan bod: 
 1 de wolf  11 de dwerg   21 de ogen 
 2 het bos  12 het koekje  22 de mond 
 3 de heks  13 spannend  23 de neus  
 4 echt   14 jongen  24 de handen 
 5 nep   15 meisje  25 er was eens 
 6 bang   16 het sprookje 26 en ze leefden nog lang en gelukkig 
 7 blij   17 verdwalen 
 8 de spiegel   18 het mandje      
 9 de appel  19 oma/grootmoeder 
10 rood  20 de oren 

 
  
Boeken die u o.a. thuis kan lezen met uw kind: 
Roodkapje/Assepoester/klein Duimpje/Sneeuwwitje – Dick Bruna 
Mijn groot sprookjesboek – Kathleen Put 
 
Als u nog geen lid bent van de bibliotheek is het mogelijk om u peuter gratis lid te maken van 
de bibliotheek. 
 
 
Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema? 
Bijvoorbeeld tijdens het tanden poetsen, kijkt uw peuter in de spiegel. Wat/wie zie je daar? 
Waar is je mond? Waar zijn je tanden? Ben je een jongen of een meisje? Etc. 
Kan uw kind niet slapen uit angst voor bijvoorbeeld de heks of de wolf, dan kunt u samen met 
uw peuter een verhaal verzinnen waarin de heks of de wolf wordt weggejaagd.



Uiteraard zingen we weer veel liedjes (de liedjes kunnen per groep verschillen):
Zeg Roodkapje waar ga je heen? 
Zo alleen, zo alleen. 
Zeg Roodkapje waar ga je heen? 
Zo alleen. 
 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen 
In het bos, in het bos. 
 
In het bos wonen de wilde dieren 
In het bos, in het bos. 
 
Ben niet bang voor de wilde dieren 
Ben niet bang, ben niet bang. 
 
Pas maar op daar komt de wolf 
Pas maar op, pas maar op. 
 
 
Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. 
Zat kabouter spillebeen heen en weer te wippen.  
Krak zei toen de paddenstoel, met een diepe zucht.  
Allebei zijn beentjes, hopla in de lucht. 
 
Activiteiten op de groep (deze kunnen per groep verschillen) 
Koekjes bakken. De bloemen tellen die Roodkapje heeft geplukt voor oma. Wat zit er in het 
mandje van Roodkapje? Sprookjes naspelen met handpoppen. Heksensoep maken. 
 
Diverse foto’s te bekijken van de thema’s/activiteiten op de groepen 
Kijkt u op de website www.peuterklassen.nl voor foto’s over diverse thema’s/activiteiten! 
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u bij de leidsters opvragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We maken er met z’n allen een leuk en voor de kinderen leerzaam thema van! 
Heeft u naar aanleiding van deze themabrief nog vragen? Onze pedagogisch medewerksters 
staan altijd voor u klaar! 
 
De peuterspeelzalen zijn tijdens openingstijden bereikbaar op de nummers: 
Onder Moeders Paraplu :  06 - 20301009 
De Regenboog:  06 - 13717072 


